
SPEURTOCHT 
 

Hoi jongens en meiden,

Jammer genoeg is het zwembad nog steeds gesloten. De badjuffen en badmeesters missen
jullie ontzettend! Omdat zwemmen er op dit moment nog even niet in zit hebben we iets
leuks voor jullie bedacht. 

Rondom zwembad De Heerenduinen is een super toffe speurtocht uitgezet. Als je de route
wandelt en goed om je heen kijkt vind je maar liefst 24 plaatjes. Alle plaatjes hebben te
maken met zwemmen of met het zwembad. Als je een plaatje hebt gevonden dan kan je
deze op het formulier omcirkelen. Onder de plaatjes staan ook letters en cijfers. Je vult de
letters die onder het gevonden plaatje staan bij het juiste cijfer op het formulier in. Als jij al
kan lezen/schrijven dan kan je deze opdracht tegelijkertijd maken. Zodra je alle plaatjes en
dus ook alle letters hebt gevonden dan kan je de zin lezen. Vind je lezen/schrijven nog een
beetje moeilijk dan is er vast iemand die jou hierbij kan helpen.
 
Veel plezier en succes met speuren!

Annelies Visser
Buurtsportcoach zwembad

We zouden het super leuk vinden als je een foto met je speurkaart maakt en deze deelt op Social
Media.Vergeet ons @sportloketvelsen niet te taggen. Vond je de speurtocht leuk vertel het dan door zodat

anderen ook in beweging komen!
 



Omcirkel het gevonden plaatje

1      2      3       4      5        6       7                             8     9      10      11    12     13    14 15    16    17   18    19     20   

21    22     2 3    24    25    26     27                             28   29     30    31       32    33   34  35  36   37 

38    39   40  41   42    43    44     45 

Schrijf de letter die je op
het gevonden plaatje ziet

bij het juiste getal.



Routekaart

Alle plaatjes/letters zijn te vinden in het
gebied voor zwembad De Heerenduinen

.
Graag vriendelijk verzoek de plaatjes te laten hangen

voor andere speurders. 


